
 

 

 

ที่ EFORL IR023/2565 

15 สิงหาคม 2565 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม) 

ตารางแสดงผลประกอบการไตรมาส 2/65 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/64 และไตรมาส 1/65 
สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย: พันบาท 
ไตรมาส 
2/65 

ไตรมาส 
2/64 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 
1/65 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขายและบริการ   391,949   600,493  -35% 341,421  15% 
รายได้อื่น  3,342   410  715%  3,630  -8% 
    รวมรายได้ทั้งหมด  395,291   600,903  -34% 345,051  15% 

ก าไรกอ่นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  17,014   99,475  -83%  23,689  -28% 
    อัตราก าไร 17% 6%  12%  
ก าไรส าหรับงวด  9,462   62,480  -85%  15,264  -38% 
    อัตราก าไร 2% 10%  4%  
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  9,462   84,613  -89%  15,264  -38% 
    อัตราก าไร 2% 14%  4%  
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 ผลประกอบการไตรมาส 2/65 

รายได้จากการขายและบริการส าหรับไตรมาส 2/65 มีจ านวน 392 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและประสบ
ปัญหาด้านการขนส่งท าให้บริษัทได้รับสินค้าล่าช้ากว่าก าหนด ด้วยสถานะการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษัท
ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าล่าช้า 

2. รายการหลักในงบก าไรขาดทุนส าหรับไตรมาส 2/65 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/64 และงวด
หกเดือนของปี 2565 เทียบกับงวดหกเดือนปี 2564 

หน่วย: พันบาท 
ไตรมาส 2 

ปี 65 
ไตรมาส 2 

ปี 64 
∆% 

งวดหกเดือน 
ปี 65 

งวดหกเดือน 
ปี 64 

∆% 
 

รายได้จากการขายและบริการเครือ่งมือแพทย์  391,949   599,907  -35%  733,370  1,015,704  -28%  
รายได้จากการขายและให้บริการดา้นความงาม  -     586  

 
 -     2,764    

รวมรายได้จากการขายและบริการ  391,949   600,493  -35%  733,370  1,018,468  -28%  
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์  (270,220)  (379,007) -29%  (491,565)  (649,252) -24%  
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม  -     (1,281)   -     (2,107)   
รวมต้นทุนขายและบริการ  (270,220)  (380,288) -29%  (491,565) (651,359) -25%  
กำไรขั้นต้น  121,729   220,205  -45%  241,805   367,109  -34%  
รายได้อื่น  3,342   410  715%  6,972   7,974  -13%  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (66,534)  (73,284) -9%  (131,355)  (138,231) -5%  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (38,760)  (49,596) -22%  (70,534)  (88,768) -21%  
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การดอ้ยค่าลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 (2,763)  1,740  -259%  (6,184)  1,337  -563%  

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  17,014   99,475  -83%  40,704   149,421  -73%  
ต้นทุนทางการเงิน  (7,590)  (15,879) -52%  (15,596)  (30,863) -49%  
กำไรก่อนภาษีเงินได้  9,424   83,596  -89%  25,108   118,558  -79%  
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้  38   (21,116) -100%  (381)  (32,478) -99%  
กำไรสำหรับงวด  9,462   62,480  -85%  24,727   86,080  -71%  
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรบังวด        
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  9,462   84,613  -89%  24,727   120,425  -79%  
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่อยู่ในอำนาจควบคมุ  -     (22,133) 

 
 -     (34,345)   

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
อัตรากำไรขั้นต้น 31.1% 36.7% -5.6% 33.0% 36.0% -3.1%  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้รวม 26.9% 20.5% 6.4% 27.5% 22.3% 5.2%  
อัตรากำไรสุทธิ 2.4% 10.4% -8.0% 3.4% 8.5% -5.1%  
อัตรากำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 2.4% 14.1% -11.7% 3.4% 11.8% -8.5%  
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รายได้จากการขายและให้บริการ 

 ส าหรับไตรมาส 2/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 392 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ก าไรขั้นต้น  

 ส าหรับไตรมาส 2/65 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 122 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน อัตราก าไรขั้นต้นของไตรมาส 2/64 เท่ากับร้อยละ 31 ลดลงร้อยละ 6 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ไตรมาส 2/65 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 106 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายใน
การขาย 67 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตร
มาส 2/65 ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน   

ต้นทุนทางการเงิน 

 ส าหรับไตรมาส 2/65 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8 ล้านบาทลดลงร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 ส าหรับไตรมาส 2/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85 จากงวด
เดียวกันของปีก่อน อัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.4 และก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 9 
ล้านบาท   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
      ปรีชา นันท์นฤมิต 
            (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


